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Ključni poudarki

• Zaključki raziskovanj avtopoieze/alopoieze.

• Primeri uporabe v raziskovanju in delovanju.

• Samo/so-spoštovanje na poti samo/so-

uresničenja.



Zakaj avtopoieza in avtopoietska 

organizacija

Zaznavamo, da spremembe v človeku povzročajo vrzeli 

med človekom in naravo. V sodobni in 4.0 organizaciji so 

le te še globje kot smo predpostavljali v začetku 

raziskave. 

Glede na rezultate raziskave in rezultati to potrjujejo, 

da lahko rečemo da živimo v pretežno alopoietskem 

okolju.

Kaj sploh lahko naredimo?



Izvor osnovne ideje 

raziskovanja

Celica - osnovna enota DNK - princip delovanja



Model „SINUSOIDA 2000“

„Pre-mišljevaljni model 
neprestane akcije misli“
(Ovsenik, 1999)

„Model samo-vprašanj“

(y:1) Kaj in kdo me zadeva oziroma zanima 
pri vstopu v novo relacijo?

(y:2) Kako je opredeljeno moje mesto v tej 
novi zadevi?

(y:3) Kaj prispevam k tej novi situaciji? Kaj
in kako lahko naredim? Katera znanja

potrebujem za svojo vlogo v tej situaciji?

(y:4) Točka premika iz zunanjega prostora v 
notranji svet duha.

(y:5) Zakaj bi to storil? Kakšen motiv imam 
za to početje?

(y:6) Kaj mi pravi moj duh, moje srce in 
moja vest?

(y:7) Izhajajoč iz mojih vrednot in motivov, 
ali sem pripravljen prevzeti novo 
interpretacijo in vstop v novo inter-akcijo? 
Ali naj potrdim ali zavrnem akcijo?



Steblo razvoja kot model 

avtopoietske organizacije

Model v treh ravneh – Gre za krožni 
proces odločanja za re-procesiranje in 
re-strukuriranje v organizaciji, ki pelje 
do končnega cilja izdelati v procesu 
proizvajanja: dobro, resnično in lepo:

• šest timov: biologija, filozofija, 
psihologija, tehnologija, ekonomija 
in pravo; 

• pet kriterijev: ekonomija, ekologija, 
etika, estetika, ekumenizem;

• avtopoietski razvoj: osebni, 
organizacijski, ekonomski in kulturni. 

Vir: Lauc, A. (2000 in 2004).



Konceptualni model avtopoieze

človek kot opazovalec in akter po 
naravnih principih 

samo- in so- delovanja 

organizacija/

uravnavanje

kreacija/

spoštovanje

učenje/

spoznavanje/

bivanje

zavedanje/

odgovornost

ohranjanje/

razvoj

Vir: T. Balažic Peček, 2018



Raziskovanje „samo-/so-principov” in 

„Informacijaski graf avtopoieze - IGA“

Vir: Informacijski graf avtopoieze »IGA« (so-delovanje  T. Balažic Peček in 

A. P. Železnikar, 2017)



Koncept gradnikov avtopoieze kot 

življenjski krog
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Vir: T. Balažic Peček, 2018



Avtopoietsko delovanje

• Samo-/so-spoštovanje in samo-/so-

upravljanje

• Temeljno zdravje posameznika

• Kreativno delovanje v timih organizacije 

prihodnosti



EMSČ – Evolucijski model 

svobodnega človeka
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Vir: T. Balažic Peček, 2016



Napovedujemo izzid člankov

1. V reviji Izzivi za prihodnost 2018/05 članek z 

naslovom: Samo-/so-spoštovanje in samo-/so-

upravljanje, kot preplet spoznavnega procesa v 

avtopoietski organizaciji 

2. V reviji Organizacija 2018/06 članek z naslovom: 

Organization, Autopoiesis and Human Potential as 

Paradigm of the Future Organization



Terminologija avtopoieze

Avtopoieza v realnem okolju – je samo-produkcija 

posameznika v transdisciplinarni živi mreži v 

neprestanem (r)evolucijskem razvoju poštenega življenja 

v ljubezni in svobodi (prirejeno po Lauc, 2000).

Alopoietski človek – Človek se rodi avtopoietski in če 

živi v pretežno alopoietskem okolju, postane čedalje bolj 

alopoietski, birokratski, nehuman, nemoralen, 

nekreativen in nesvoboden (povzeto po Lauc, 2000).



Napovedujemo izzid monografij

1. Temelji avtopoieze v organizaciji 

Avtopoietska 4.0 (r)evolucija človeka - izide 

2018/06 - tiskana monogragija:                   
Dr. Tanja Balažic Peček in prof. dr. Boris Bukovec                     

2. Kvalitativno raziskovanje koncepta 

avtopoieze v organizaciji - izide 2018/06 –

e-monogragija:
Dr. Tanja Balažic Peček



NPOT 2017 samo-/so-delovanje


